
تلفننامتلفننامتلفننامداخلینام واحد

204صدیقی130حاجی محمدملکی226(دوم.ط)آبدارخانه 

575حاجی بابایی دکتر586آلبوغبیش دکتر596(پنجم.ط)آبدارخانه 

561طالبیان دکتر131حسینی سیانکی193ابوترابی111اتوماسیون

590طایفی دکتر125حامد منفرد162ابراهیمی پریسا109امور شاهد و ایثارگر

539حبیبی دکتر542ابوعلی دکتر122امور دانشجویی

109عسگری583حسن زاده نیری دکتر514احمدی دکتر224امور کالسها

253عبداللهی دکتر531حیدری دکتر597احمدی افرمجانی دکتر234(رمضانی)امور عمومی

189-111عزیزی564(عربی)حیدری دکتر255اخوان دکتر215امور مالی

510علوی تبار دکتر555اسپرهم دکتر150انتظامات برادران

132خالدی517استاجی دکتر152انتشارات

226غنی پور166خسرو شاهی557اسدی دکتر151انتظامات خواهران

521خورشا دکتر541اسکندری دکتر155(وکیلی)اموال- انبار 

261فخر قاسمی580اکبرزاده دکتر120-9اطالعات

139فرهمندفر دکتر520دستجردی دکتر562امید بخش دکتر168تربیت بدنی

186فرجاه دکتر519دبیرمقدم دکتر543انواری دکتر156تاسیسات

504فرحزاد دکتر559دشتی دکتر554ایران زاده دکتر117پژوهشکده ترجمه

573ایزدی دکتر136دفتر پزشک و مشاوره

نوظهور دکتر249قربانی دکتر587ذکیانی دکتر248ابراهیمی فهیمه دکتر212حراست

115ابراهیمی آمنه دکتر131دایره امتحانات

245کرم زادگان دکتر525رقیب دوست دکتر222دبیرخانه

579کرمی دکتر257رحیمی دکتر117بانکی240-241دفتر ریاست

240کریم نژاد181رحمتی247باشی زاده دکتر161دفترمجله

203کریمی240رشیدی راد215باطانی119دفتر نهاد رهبری

563کلباسی دکتر192رضا پور دکتر544بیک بابایی دکتر157رستوران

133کیخواه254مهدی دکتر- رضایی222بیاتی204سایت

142طاهره دکتر- رضایی 164برومند209سمعی و بصری

508گندمکار دکتر211رهبر دکتر570بشیری دکتر225(پایان نامه ها.ب)کتابخانه 

566گنجیان دکتر234رمضانی185بلوری دکتر163-167(فهرست نویسی.ب)کتابخانه 

560رمضانی دکتر165بهبودی203(میزامانات.ب)کتابخانه 

فکس دانشکدهز540بهنیافر دکتر552زبان و ادبیات فارسی. گ

مطالعات ترجمه182مائوریللو دکتر538زندمقدم دکتر572بیات دکتر546زبان و ادبیات عرب. گ

امورعمومی203متشکر595زینلی202بیک534زبان و ادبیات انگلیسی. گ

امورمالی122متانی549زبان و ادبیات فرانسه. گ

رئیس آموزش ادبیات185میرکیایی دکتر535ساسانی دکتر516پارسا خانقاه دکتر503زبان آلمانی. گ

تربیت بدنی530مدرسی قوامی دکتر214ستاریان139پوراحمدعلی  دکتر592ترکی استانبولی. گ

حراست582(روسی)مرادی دکتر 223سلیمی دکتر136پزشکیان505مترجمی زبان انگلیسی. گ

کتابخانه558مرامی دکتر517سعیدی طلب دکتر526پرهام دکتر550فلسفه. گ

اسپانیایی.گ574مستعلی پارسا دکتر581سلیمان حشمت دکتر522پریز دکتر588اسپانیایی. گ

فرانسه.گ533مصطفایی دکتر127سهرابی205پورصنعتی دکتر593تاریخ. گ

زبان انگلیسی.گ576مصلح دکترش577پورحسن دکتر507زبان شناسی. گ

عربی.گ551مظهری دکتر513شبیری دکتر506روسی. گ

فارسی.گ532معرفت دکتر514شرکت مقدم دکتر585تاج بخش دکتر502چینی. گ

زبان شناسی.گ596مقدسی209شریعتی115ترکمان بوترابی595-594گروههایآموزشی

فلسفه.گ594مالاحمدیصکدپستی دانشکده

ترکی. گ518مالنظر دکتر529صالح بک دکتر258 جاللی دکتر1997967556

مترجمی انگلیسی. گ 528منافی اناری دکتر523صحرایی دکتر545جیران مقدم دکتر

گروه های آموزشی527منشی زاده دکتر508صفوی دکتر

نهاد رهبری578منوچهریان دکتر144حاتم آبادی
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شماره تلفن های داخلی دانشکده های ادبیات فارسی و زبان های خارجی 
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